Sint-Vitusparochie
St. Dominicuskerk - Leeuwarden
20 november 2021 – Christus Koning

OPENINGSLIED: GvL 562 (melodie 429)
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIE: Mass in Honor of St. Dominic – B. Hamma
GLORIA: Mass in Honor of St. Dominic – B. Hamma
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING
Daniël 7:13-14
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: Psalm 93
Refrein:
De Heer is koning, met luister omkleed.
De Heer is koning, met luister omkleed.
De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.
Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen. Refrein:
De golven rijzen steeds hoger, Heer,
de golven met dreunend geweld.
Maar machtiger dan het geraas van de golven
is de macht van de Heer daarboven. Refrein:
Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen. Refrein:
TWEEDE LEZING
Openbaringen 1:5-8
Woord van de Heer – Wij danken God
ALLELUIA :
Gezegend de Komende in de naam des Heren;
geprezen het komende Koninkrijk.
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EVANGELIE
De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het
heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Johannes Lof zij
u Christus.
…Johannes 18:33-37…
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: GvL 262
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS:

allen: En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Héer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
koor: geboren uit de maagd María,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
allen: die nedergedaald is ter hélle,
de derde dag verrezen uit de dóden,
die opgestegen is ten hemel,
koor: zit aan de rechterhand van Gód,
de almachtige Váder,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
allen: Ik geloof in de heilige Géést;
de heilige katholieke kérk,
de gemeenschap van de heiligen;
koor: de vergeving van de zónden;
de verrijzenis van het líchaam;
allen: en het eeuwig leven. Amen.

VOORBEDE: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
OFFERANDELIED: The King of Love my shepherd is – H. Shelley
The King of love my Shepherd is,
Whose goodness faileth never;
I nothing lack if I am his,
And he is mine for ever.
Where streams of living water flow,
my ransom’d soul he leadeth,
And where the verdant pastures grow,
with food celestial feedeth.
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Perverse and foolish, oft I stray’d,
But yet in love he sought me,
And on his shoulder gently laid,
And home rejoicing brought me.
In death’s dark vale I fear no ill,
With thee, dear Lord, beside me;
Thy rod and staff my comfort still,
Thy cross before to guide me.
Thou spread’st a table in my sight,
Thy unction grace bestoweth,
And O, the transport of delight
With which my cup o’erfloweth.
And so, trough all the length of days,
thy goodness faileth never;
Good Shepherd, may I sing thy praise
Within thy house for ever!
And so through all the length of days,
thy goodness faileth never;
Good Shepherd, may I sing thy praise
Within thy house for ever! Amen.

Loca e Leeuwarden

OPROEP TOT GEBED
GEBED OVER DE GAVEN
PREFATIE: GvL 281
SANCTUS: Mass in Honor of St. Dominic – B. Hamma
EUCHARISTISCH GEBED: GvL 302
ONZE VADER: gezongen
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol
vertrouwen bidden:
Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons Heer…..
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
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VREDESWENS
AGNUS DEI: Mass in Honor of St. Dominic – B. Hamma
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE
COMMUNIELIED: Dit ene weten wij – M. Harinck/ H. Roland-Holst
Dit ene weten wij en aan dit één houden
wij ons vast in de duistere uren:
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie’t verstaat die is niet meer alleen.
GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN - WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED: GvL 500

Agenda
di.

23-11

8.30

kerkschoonmaak

Bon.kerk

Kerstkaarten maken: heeft u materiaal thuis liggen om kerstkaarten te maken maar
doet u daar niets meer mee? Dan kunt u dat inleveren bij het kerkelijk bureau, of
doorgeven aan pastor Germa Kamsma-Kunst (06-12804205).
Of wilt u t.b.v. de inrichting van de Franciscuszaal van het TBH kerstkaarten maken?
U kunt de kerstkaarten dan voor 25 november inleveren bij het kerkelijk bureau
(naast de Bonifatiuskerk). U kunt het ook doorgeven aan pastor Kamsma en zij heeft
ook materiaal (06-12804205).
Verkoop kerstkaarten
zondag 28 november (Wytgaard en Bonifatiuskerk), op zaterdag
4 december (Dominicuskerk), 5 december (Wergea en Bonifatiuskerk) en 12
december (Bonifatiuskerk) worden na afloop van de vieringen achter in de kerk door
parochianen gemaakte (prachtige!) kerstkaarten verkocht. De kaarten kosten 1,00 of
2,00 euro per stuk. Zolang de voorraad strekt! De opbrengst is voor de inrichting van
de Franciscuszaal.
Voedselbank
Tijdens de Adventsperiode vanaf 28 november tot aan de Kerst staan er weer

manden achter in de kerken om etenswaren voor de voedselbank in te
zamelen. Alle houdbare levensmiddelen, maar geen alcoholische
dranken, zijn van harte welkom. In Wergea gebeurt dit in samenwerking
met de plaatselijke Raad van Kerken. Zij heeft geregeld dat u ook
voedsel kunt afgeven in de supermarkt van Wergea.
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